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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς »
Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την παροχή
των κάτωθι υπηρεσιών: την σύμπτυξη και τακτοποίηση ειδών και αρχείων (ράφια, dexion, αρχεία,
εκλογικό υλικό κλπ), την τοποθέτηση υπαρχόντων dexion, τη μεταφορά των μη χρησιμοποιήσιμων
ειδών στη χωματερή ή στον ΟΔΔΥ και τη μεταφορά των τμημάτων Προμηθειών και
Παρακολούθησης Δαπανών και Εσόδων σε νέες αίθουσες, στα παραχωρημένα στη Περιφέρεια
Αττικής κτίρια των πρώην Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα στα 220Α, 230Α, 240Α,
250Α, και Β110 εμβαδού 8.700 τ.μ. και τη συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση
κομμένων πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών στην Δ.Δ.Δ.Υ., συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους
12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με την αριθ. 2659/2019 (ΑΔΑ:
Ω3Δ17Λ7-ΩΝΖ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και την αριθ.πρωτ.749530/20-11-2019
(ΑΔΑ:60ΙΤ7Λ7-ΨΩΤ, ΑΔΑΜ:19REQ005887772) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
- Οι συμμετέχοντες, προκειμένου να διαμορφώσουν την οικονομική τους προσφορά, υποχρεούνται
να επισκεφθούν τους χώρους στα παραχωρημένα στη Περιφέρεια Αττικής κτίρια των πρώην
Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα τα 220Α, 230Α, 240Α, 250Α, και Β110 εμβαδού
8.700 τ.μ., ώστε να λάβουν επιτόπια γνώση αυτών καθώς και των συνθηκών εργασίας. Η
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για ελλιπή περιγραφή των υπηρεσιών της παρούσας.
-Οι υπό καταστροφή κομμένες πινακίδες βρίσκονται στο -1 υπόγειο της Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών , στη διεύθυνση Θεομήτορος 59 στον Άλιμο, (τηλ.
213-2101540, 569).
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ευρώ (€).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή των κάτωθι υπηρεσιών:
 Την σύμπτυξη τακτοποίηση ειδών και αρχείων (ράφια, dexion, αρχεία, εκλογικό υλικό κλπ),
καθώς και τη μεταφορά τους σε άλλες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής αν χρειαστεί.
 Την τοποθέτηση υπαρχόντων μεταλλικών ραφιών (dexion) σε γραφεία Υπηρεσιών της
Π.Ε.Ν.Τ.Α., που θα του υποδειχτούν.
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Τη μεταφορά των μη χρησιμοποιήσιμων – άχρηστων ειδών στη χωματερή ή στον ΟΔΔΥ (τη
συσκευασία, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά), ύστερα από πρακτικά καταστροφής των
Δ/νσεων που ανήκουν τα προς απόσυρση είδη.
 Τη μεταφορά των τμημάτων Προμηθειών και Παρακολούθησης Δαπανών και Εσόδων σε νέες
αίθουσες του κτιρίου 240Α και
 Τη συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση κομμένων πινακίδων κυκλοφορίας
οχημάτων από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών στην
Δ.Δ.Δ.Υ. (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) δύο (2) τόνων περίπου.
 Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στη μεταφορά αποκλειστικά με κλειστά φορτηγά που θα
διαθέτουν προστασία των μεταφερόμενων ειδών σε περίπτωση βροχής.
 Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
 Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα όπως τίτλους νόμιμης κατοχής
ή χρήσης και λειτουργίας των μεταφορικών μέσων και του λοιπού εξοπλισμού και είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για την νομιμότητα τους.
 Ο ανάδοχος οφείλει τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσει να είναι ασφαλισμένα, να έχουν
περάσει από τεχνικό έλεγχο και να έχουν κάρτα καυσαερίων σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν μπορεί να ανήκουν στον ανάδοχο. Σε
διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προσκομιστεί ιδιωτικό συμφωνητικό από το οποίο θα
προκύπτει ότι ο ανάδοχος θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει έτερα κατάλληλα οχήματα για το
έργο της παρούσας πρόκλησης.
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας.
 Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό και μηχανολογικό εξοπλισμό για
την άρτια εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας.
 Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή που κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή
υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας.
 Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την
αντίστοιχη εμπειρία για να εκτελέσει την σύμβαση.
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με την αναθέτουσα αρχή για την τήρηση της
σύμβασης.
 Ο ανάδοχος όπως και οι εργαζόμενοι που υπάγονται σ’ αυτόν θα πρέπει να είναι έμπειροι και
υγιής και να τηρούνται όλα τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας εργασίας, που προβλέπονται από
τις ισχύουσες διατάξεις, κατά την εκτέλεση των εργασιών.
 Ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική επιβάρυνση με όλα τα κόστη.
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύσει τους χώρους από τυχόν ζημιές.
 Ο ανάδοχος υποχρεούται όποιες τυχόν ζημιές προκληθούν κατά τη μεταφορά σε
κλιμακοστάσια, δάπεδα, τοίχους, πόρτες, παράθυρα, ανελκυστήρες, και άλλες
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων να τις αποκαθιστά με δικά του έξοδα.
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημιές στον εξοπλισμό που θα μεταφέρει ή
να τον αντικαταστήσει αν καταστραφεί, με δαπάνη δική του.
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, τους
ασφαλιστικούς οργανισμούς και κάθε τρίτο. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις
αυτές, η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να του επιβάλει πρόστιμο ή να τον κηρύξει
έκπτωτο.
 Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 203 και 105 παρ.5 του Ν 4412/2016.
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των
εργαζομένων και θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για ατυχήματα ή θάνατο ή σωματικές βλάβες ή
υλικές ζημιές πραγμάτων και εγκαταστάσεων, που τυχόν συμβούν στο προσωπικό του ή στο
Προσωπικό των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής ή σε τρίτους που εμπλέκονται ή μη με
την παροχή Υπηρεσιών , που θα συμβούν με αφορμή την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών
από υπαιτιότητα του αναδόχου ή του προσωπικού του. Η οποιαδήποτε ευθύνη θα βαρύνει
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αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο, ο οποίος φέρει όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες που
θα προκύψουν.
Ο ανάδοχος τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί καταβολής των
νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δε μπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία, τη τήρηση του νόμιμου ωραρίου, τη τήρηση της
νομοθεσίας για ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη, τη τήρηση της νομοθεσίας και των όρων
περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου και
λαμβάνει όλα τα μέτρα συμμόρφωσης. Ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση
κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την άψογη εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, θα πρέπει να
ορίσει έναν εκπρόσωπο επικοινωνίας.
Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει οποιαδήποτε
υποχρέωση ή δικαίωμα απορρέει από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί σε τρίτους (πλην των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων).
Η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει ουδεμία ευθύνη έναντι του αναδόχου, των εργαζομένων εις
αυτόν, των προμηθευτών του ή τρίτων, πέραν του ποσού που έχει καθοριστεί να καταβάλλεται
στον ανάδοχο, βάσει της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Ο μισθός, τα επιδόματα
αδείας, τα δώρα και οι εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν τον ανάδοχο.
Όλο το προσωπικό που ανήκει στον Ανάδοχο θα είναι ασφαλισμένο με δική του ευθύνη σε
ασφαλιστικό οργανισμό.
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και
υποδείξεις των υπηρεσιών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών.
Ο ανάδοχος αναφορικά με τη μεταφορά των κομμένων πινακίδων, πριν την έναρξη των
εργασιών και συγκεκριμένα πριν τη φόρτωση, υποχρεούται να συσκευάσει το σύνολο τους σε
κατάλληλες συσκευασίες, το κόστος των οποίων θα βαρύνει τον ίδιο. Η διαδικασία θα
πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες των ορισθέντων υπεύθυνων υπαλλήλων.
Η μεταφορά των συσκευασμένων κομμένων πινακίδων θα γίνει συνοδεία τουλάχιστον ενός (1)
υπαλλήλου, στον τόπο ζύγισης και τελικής εκφόρτωσής τους. Εκπρόσωπος της υπηρεσίας θα
παρευρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια της συσκευασίας, φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης
των κομμένων πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων από τη Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών στην Δ.Δ.Δ.Υ.
Ως τόπος εκφόρτωσης του φορτίου των κομμένων πινακίδων ορίζεται η Δ.Δ.Δ.Υ
(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) στην οδό Αγίας Παρασκευής – Άνω
Λιόσια – θέση Μαγουλέζα.
Χρόνος απόκρισης: Η ανταπόκριση του αναδόχου για την παροχή των συγκεκριμένων
υπηρεσιών θα πρέπει να γίνει σε διάστημα που δεν θα ξεπερνάει τον ένα (1) μήνα για τις
κομμένες πινακίδες και τους τέσσερεις (4) μήνες για τις υπόλοιπες εργασίες (μέγιστο
διάστημα).
Για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και της μειοδότριας εταιρείας.

Με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει
Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και Ποινικό μητρώο, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των
υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
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Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή, καθώς και η παρακράτηση φόρου
εισοδήματος.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 082901 και τον Ε.Φ. 04072 του Προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019. (CPV: 60000000-8)
Οι οικονομικές προσφορές να υποβληθούν στη Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε.Νότιου Τομέα Αθηνών
(Κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις ) έως και την
Τετάρτη 04-12-2019 και ώρα 14:00, πρωτότυπες, εις διπλούν, σε σφραγισμένο φάκελο, μαζί με
Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία να φέρει το γνήσιο της υπογραφής και η οποία να βεβαιώνει ότι: α) η
οικονομική προσφορά συντάχθηκε ύστερα από αυτοψία των χώρων και β) ότι αποδέχεται πλήρως
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Μαρία Μαστραντωνάκη

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA GEORGAKI
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